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Vraagstelling
Onder welk domein valt trombosezorg voor een verzekerde die met een indicatie
voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling verblijft en behandeling door
dezelfde instelling ontvangt?
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Duiding trombosezorg
In zijn algemeenheid geldt dat trombosezorg is te duiden als geneeskundige zorg
zoals huisartsen plegen te bieden (artikel 2.4 Besluit Zorgverzekering).
Dit betekent dat trombosezorg ook te duiden is als geneeskundige zorg van
algemeen medische aard (art. 3.1.1 lid 1 onderdeel d sub 1 Wlz).
Voorrangsregeling: Wlz voorliggend op de Zvw
In artikel 2.1 Besluit zorgverzekering (Bzv) is bepaald dat vormen van zorg of
diensten die voor de verzekerden kunnen worden bekostigd op grond van een
wettelijk voorschrift niet ten laste van de Zvw kunnen komen. De Wet langdurige
zorg (Wlz) noch het Besluit langdurige zorg (Blz) bevat, behalve artikel 3.1.5.
Blz 1 , een dergelijke bepaling.
Als de trombosezorg kan worden bekostigd uit de Wlz, is er geen aanspraak op
zorg ten laste van de Zvw.
Aanspraak afhankelijk van leveringsvorm
Op grond van artikel 3.1.1 lid 1 onderdeel d sub 1 Wlz heeft een verzekerde met
een Wlz-indicatie die in een instelling verblijft én behandeling door dezelfde
instelling ontvangt, aanspraak op geneeskundige zorg van algemeen medische
aard ten laste van de Wlz. Dit omvat dus ook trombosezorg.
In alle andere gevallen valt trombosezorg voor verzekerden met een Wlz-indicatie
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw): bij verblijf in een instelling zonder dat de
verblijfsinstelling ook daadwerkelijk behandeling biedt/laat bieden en bij zorg
thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of
zelf geregeld met een persoonsgebonden budget (pgb).
Standpunt Zorginstituut Nederland:
In geval van verblijf en behandeling door dezelfde Wlz-instelling omvat de Wlz1

In artikel 3.1.5 Blz staat dat er geen recht is op Wlz zorg in de drie daar genoemde

gevallen (palliatief terminale zorg, intensieve kindzorg en Jeugdzorg).
Pagina 1 van 2

aanspraak trombosezorg. Ook als de instelling het onderzoek uitbesteedt aan een
trombosedienst, blijft het Wlz-zorg.
Gevolgen voor de uitvoeringspraktijk
Op grond van de prestatie NPT (Nabij Patiënt Trombosediensttest) brengen
zorgverzekeraars de zorg momenteel ten laste van (het eigen risico) Zvw.
De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig de bekostiging van trombosezorg bij
verblijf en behandeling door dezelfde instelling over te hevelen naar de Wlz.
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